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Bokwiel PU met kogellager Ø 150 mm - 250 kg

SKU 48402

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150
mm. Het polyurethaan loopvlak is van de beste kwaliteit en garandeert
een geluidsarme loop. Het draagvermogen van dit bokwiel bedraagt 250
kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter 150

Materiaal PU

Status Nieuw

Buitenafmeting lengte 150

Buitenafmeting breedte 45

Buitenafmeting hoogte 190

Draagvermogen 250

Product nieuw

Type Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager Ø 150 mm - streeploos

Dit bokwiel heeft een draagvermogen 250 kg en is zodoende geschikt
voor middelzware belaasting. Het loopvlak is van polyurethaan (PU) met
een kern van hoogwaardig polyamide (PA). Hierdoor garandeert het
zwenkwiel een lage rolweerstand en geluidsarme loop. Bovendien is het
wiel relatief slijtvast en streeploos.

Het wiel komt inclusief bevestigingsplaat met de afmeting 135x110 mm.
De asgatdiameter is 20 mm en de totale hoogte van het bokwiel is 190
mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de hartafstand
van de bevestigingsgaten bedraagt 105 x 80/75 mm. De hardheid van
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het loopvlak is 70° - 80° Sh.A, de bevestigingsgaten hebben een
diameter van 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is
63.5 mm. Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt
staal en het temperatuurbereik is -20°C tot +70°C, zeer divers dus. Dit
transportwiel is inzetbaar in hygiënische omgevingen en onderhoudsvrij.
Bokwielen met een PU loopvlak zijn geschikt als alternatief voor
opgevulcaniseerd rubber, wanneer er sprake is van chemicaliën of olie in
de gebruiksomgeving.

Onze wielen kunnen gecombineerd worden met diverse soorten
rolcontainers en dollies.
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